Sterility Assurance Products
World Class and Globally Trusted

AB101

Damp penetrations test
for Porøse og Hule instrumenter.

Patent No.1251880
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Porøs og Hul Damp Penetrations Test
EN ISO 17665-1
kræver, at en damppenetreringstest udføres hver dag, hvor autoklaven anvendes.
Der er to typer damppenetreringstest til rådighed, en test til hule instrumenter (dvs. en Helix) og en test til Porøse
emner. (dvs. en Bowie Dick Test). De kaldes undertiden kollektivt for Process Challenge Devices (PCD'er).
Begge disse test (PCD'er) er designet til at teste autoklavens evne til fjernelse af luft, samt effektiviteten af
dampgennemtrængning. Dette sker ved at skabe udfordringer for luftfjernelse.
AB101 benytter begge disse udfordringer i en enhed - en Porøs Load Test (Bowie Dick) og Hul Load Test (Helix).
Da fjernelse af luft er en af de vigtigste udfordringer for effektiv sterilisering, udføres en damppenetreringstest i
begyndelsen af hver arbejdsdag eller skift, hvor autoklaven skal anvendes. Dette sikrer, at autoklaven er i stand til
effektivt at fjerne luften, fra de emner den skal behandle.
AB101 er specielt designet og
testet for at bevise, at

Hvordan virker den?

dampindtrængning i både porøse
og hule anordninger er hurtig og
jævn. Samt at luften og andre ikkekondenserbare gasser effektivt er
fjernet.
Dampindtrængning i en porøs
belastning bestemmes af både
massen og porøsiteten af emnet,
hvorimod dampindtrængning i en
hul enhed (helix) bestemmes
hovedsageligt af vakuumniveauet
og størrelsen på fjernelse af tryk
(kraften på luftfjernelse).
Det unikke patenterede koncept,
som AB101 anvender, tester både
de porøse og de hule principper i
direkte rækkefølge; Først skal den
ikke-kondenserbare gas tiltrækkes
af massen af den porøse kuppel.
Damp og luft bliver så tvunget ind i
kuplen og derefter ind i den hule del
af enheden.
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Indikatoren, der er placeret i AB101,

Temperatur- eller fugtighedsniveauet

reagerer alt efter hvordan tilstanden

(eller begge dele) vil være lavere i

er i hulrummet; luft eller andre ikke-

luft / gaslommen og medføre en

kondenserbare gasser vil give et

ujævn farveændring af indikatoren;

• AB101 er både en porøs

"fejl" resultat, mens hurtig og jævn

Der være tydelige gule markeringer

belastningstest og en hul

dampindtrængning vil give et

på indikatoren. (se billeder)

belastningstest i en enkelt enhed.

"Bestået" resultat. (Se billeder)

Den unikke kombination af

Den kemiske indikator i midten af

avanceret intelligent blækteknologi

enheden viser en tydelig

og det originale Bowie Dick-koncept

farveændring fra gul til blå/lilla, når

kontrollerer ikke kun autoklavens

den udsættes for den korrekte

funktionalitet, men også damp

kombination af tid, temperatur og

kvaliteten. Så når AB101 opdager

damp.

en fejl, kan dette hjælpe med at
diagnosticere problemet hurtigere,

Egenskaber og fordele
Unik kombinert enhed

Simpel genanvendelig (op til 400 kørsler)
• Nem at benytte - let læseligt
og utvetydigt resultat.
Intelligent Blæk Teknologi
• Unik udført med karakteristisk
gul til blå farveændring.

hvilket sparer både tid og penge.
Miljø venlig
• Fremstillet uden bly eller
tungmetaller

Opbevaring før og efter
brug
• Opbevar indikatorerne ved
0ºc - 30ºc og 30-60% relativ

Når der ikke er luft eller andre ikke

luftfugtighed (RH) væk fra

kondenserbare gasser i kammeret, vil

direkte sollys

damp hurtigt og jævnt trænge ind i AB101.
Indikatoren vil herefter vise en ensartet

Opbevar ikke indikatorerne

farveændring. (Se billeder)

nær autokalven eller nær
stærke alkaliske- eller

Hvis der er luft eller andre ikke

syreprodukter, såsom

kondenserbaregasser til stede, vil

rengørings-/desinfektionmidler

disse samle sig omkring enheden, som
en luft / gaslomme, der vil trænge ind i
enheden, Det vil medføre forringet kontakt
mellem dampen og indikatoren.

Ubrugt

Fejl

Fejl

Strong colours – High de inition – Easy to read
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Hvad kan AB101 gøre for dig?
4 Bedste på markedet - dobbelt kontrol af dampindtrængning
4 Bedste på markedet - Intelligent blæk Teknologi
4 Hurtigere køletid
4 Nem at bruge og opbevare
4

Kan benyttes i både store og små autoklaver
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Porøs og Hul
Damp
Penetrerings Test

References:
Conforms to ISO 11140-4
Specifies the performance for a Type 2 indicator to be used
as an alternative to the Bowie and Dick-type test
for steam sterilizers for wrapped health care goods
(instruments, etc. and porous loads).

REF AB101
134°C-137°C for
op til 3.5min 1

ISO 17665-1
Specifies requirements for the development, validation and
routine control of a moist heat sterilization process
for medical devices.

Browne provide a Certificate
of Conformance on every
invoice.
The Company, whose policy is one of continuous
improvement, reserves the right to make, without prior
notification, changes in materials, dimensions and
designs which, having regard to all circumstances, it
thinks reasonable or desirable provided that the customer
shall not be required to accept goods substantially
different from those which are specified within the order.

enhed & 400
Indikatore/box
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